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POPIS P¤æSTROJE
A. Ohfiívaã vody
B. Uzávûr ohfiívaãe
C. Knoflík páry
D. Tryska páry
E. Nádobka odkapávaãe
F Odkapávaã
G. Karafa s pokliãkou
H. NapûÀovaã
I. Redukce na ‰álky (je-li souãástí dodávky)
J. Nádobka uloÏení sítka
K. Sítko
L. Odmûrka
M. Vypínaã ON/OFF
N. Sprchová v˘pust kávy espressa
O. Pfiepínaã druhu kávy (je-li souãástí dodávky)

BEZPEâNOSTNÍ UPOZORNùNÍ
- Tento spotfiebiã je vyroben˘ pro “pfiípravu kávy

espresso a ohfiívání nápojÛ“: dávejte pozor,
abyste se neopafiili proudem vody nebo páry
anebo nesprávn˘m pouÏíváním pfiístroje.

- V Ïádném pfiípadû se nedot˘kejte tepl˘ch ãástí
spotfiebiãe.

- Po odstranûní obalu se pfiesvûdãte o celistvosti
spotfiebiãe. Pokud máte obavy, Ïe je pfiístroj
po‰kozen˘, nepouÏívejte jej a obraÈte se na
odborníka.

- Nenechávejte obalov˘ materiál (sáãky z umûlé
hmoty, polystyrén atd.) na dosah dûtí. Mohl by
pro nû b˘t nebezpeãn˘.

- Tento spotfiebiã musí b˘t pouÏívan˘ pouze v
domácnostech. KaÏdé dal‰í pouÏit í  je
povaÏováno za nevhodné a tudíÏ nebezpeãné.

- V˘robce není zodpovûdn˘ za pfiípadné ‰kody
zpÛsobené nevhodn˘m, chybn˘m anebo nero-
zumn˘m pouÏíváním pfiístroje.

- Nedot˘kejte se pfiístroje pokud máte mokré
nebo vlhké ruce nebo nohy.

- Nedovolte, aby spotfiebiã pouÏívaly nesvé-
právné osoby nebo dûti bez dozoru.

- DohlíÏejte na to, aby si dûti nehrály se
spotfiebiãem.

- Pokud je pfiístroj po‰kozen˘ nebo ‰patnû fun-
guje, vypnûte jej a neprovádûjte na nûm Ïádné
zásahy. Pfiípadné opravy nechte provést pouze
v servisním stfiedisku povûfieném v˘robcem a
poÏadujte, aby bylo pouÏito pouze originálních
náhradních dílÛ. NedodrÏením shora
uveden˘ch bodÛ se mÛÏe poru‰it bezpeãnost pfii
pouÏívání pfiístroje.

- Pfiípojn˘ kabel tohoto pfiístroje nesmí vymûÀovat
uÏivatel, protoÏe k v˘mûnû se musí pouÏít spe-
ciální náfiadí. Pokud se kabel po‰kodí, nebo je
tfieba jej vymûnit, obraÈte se v˘hradnû na servi-
sní stfiedisko povûfiené v˘robcem. Vyvarujete se
riziku pfii pouÏívání pfiístroje.

INSTALACE
- Pfiístroj umístûte na pracovní desku, co nejdál

od vodovodních kohoutkÛ a dfiezÛ.
- Ovûfite si, zda napûtí sítû odpovídá poÏado-

vanému napûtí uvedenému na popisném ‰títku
spotfiebiãe. Pfiístroj zapojujte pouze do patfiiãnû
uzemnûné zásuvky s minimální proudovou
zatíÏitelností 10 A. 
V˘robce není zodpovûdn˘ za pfiípadné ‰kody
zpÛsobené neodpovídajícím uzemnûním.

- Pokud zástrãka pfiípojného kabelu spotfiebiãe a
zásuvka nejsou kompatibilní, nechte zásuvku
vymûnit za jin˘, vhodn˘ typ kvalifikovan˘m
odborníkem.

- Spotfiebiã se nesmí instalovat v prostfiedí, kde
teplota mÛÏe dosáhnout ãi klesnout pod 0°C
(pfii zmrznutí vody ve spotfiebiãi mÛÏe dojít k
po‰kození pfiístroje).

Pfied instalací a pfied pouÏitím elektro-
spotfiebiãe si pozornû pfieãtûte tento
návod k pouÏití. Pouze tak dosáhnete
vynikajících v˘sledkÛ a maximální bez-
peãnosti pfii jeho pouÏívání.

âE·TINA
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POPIS P¤æSTROJE
1 Otáãením proti smûru hodinov˘ch ruãiãek

od‰roubujte uzávûr ohfiívaãe vody.
2 PouÏijte karafu v dotaci se spotfiebiãem (obr.

1) a nalejte vodu do ohfiívaãe (obr. 2) podle
pokynÛ uveden˘ch v tabulce na poslední
stranû se‰itku.  DodrÏujte peãlivû uvedená
mnoÏství, jejich pfiekroãením by se mohlo
pfiivodit ‰patné fungování spotfiebiãe.
Vypínaã ON/OFF musí b˘t pfii nalévání vody
do ohfiívaãe v poloze OFF.

3 Zavfiít ohfiívaã za‰roubováním uzávûru po
smûru hodinov˘ch ruãiãek.

4 VloÏte sítko do nádobky uloÏení sítka (obr. 3).
5 Podle instrukcí uveden˘ch v tabulce na

poslední stranû se‰itku naplÀte sítko správn˘m
mnoÏstvím kávy (obr. 4). Je dÛleÏité, aby
káva byla umletá na stfiední hrubost. (PouÏívá-
li se pfiíli‰ jemnû mletá káva, sítko se mÛÏe
ucpat. Doporuãujeme vám druh kávy MOKA).

6 Odstranit pfiípadné zbytky kávy z okrajÛ sítka
(obr. 5).

7 fii zaháknutí nádobky ve které je uloÏeno sítko
na pfiístroj, podrÏte nádobku pod otvorem
ohfiívaãe vody (obr. 6). Potom tlaãte nádobku se
sítkem smûrem nahoru a zároveÀ ji otáãejte
doprava. Není dÛleÏité aby poloha rukojeti
nádobky ve které je uloÏeno sítko byla umístûná
uprostfied pfiístroje. DÛleÏité je aby nádobka se
sítkem byla dobfie zasunuta ve svém uloÏení.

8 Karafa s pokliãkou musí b˘t umístûna pod
nádobkou se sítkem tak, aby dva otvory na
spodní stranû nádobky byly zasunuty do
otvorÛ na pokliãce karafy (obr. 7).

9. Umístûte pfiepínaã druhu kávy (L) do polohy
podle poÏadovaného druhu: “LIGHT” lehká
káva, “MEDIUM” normální káva, “STRONG”
silná káva (obr. 8).

10 Ovûfite si aby knoflík regulace páry byl dobfie
uzavfien˘ a stisknûte vypínaã ON/OFF (obr. 9).
Kontrolka se rozsvítí.

11 Asi po tfiech minutách káva zaãne téci z
pfiístroje. Poãkejte aÏ se ohfiívaã vody úplnû
vyprázdní a vyteãe v‰echna voda. Poté pfiístroj
vypnûte vypínaãem.

12 Pfied otevfiením uzávûru ohfiívaãe vody nebo
pfied vyjmutím nádobky ve které je uloÏeno
sítko, je nutné odstranit z nádrÏe zbyl˘ tlak.
Pomal˘m otáãením knoflíku páry (obr. 10)
zbyl˘ tlak z pfiístroje uchází.

U modelÛ s “bezpeãnostním uzávûrem” není
moÏné od‰roubovat uzávûr ohfiívaãe pokud je
ohfiívaã hork˘ - uzávûr je pojistného typu.
Pokud je z nûjakého dÛvodu nutné uzávûr
od‰roubovat, musí se nejdfiív nechat uniknout
ve‰kerá pára, podle popisu v pfiedcházejícím
bodû. 

13 Usazeninu kávy vyndáte tak, Ïe pfievrácenou
nádobkou ve které je uloÏeno sítko, nûkolikrát
klepnete o pevn˘ povrch (obr. 11). nebo sítko
propláchnûte pod tekoucí vodou a pak nechte
odkapat.

POZNÁMKA: Abychom odstranil i  zápach
“novoty“ pfii prvním pouÏití  pfiístroje pfiipravte v
kávovaru kávu, kterou pak vylijete.

MONTÁÎ REDUKCE
Redukce na ‰álky  musí b˘t pouÏívána pokaÏdé,
kdyÏ chcete pfiipravit kávu pfiímo do ‰álku.
MontáÏ se provádí jednoduch˘m nasazením
redukce na spodní ãást nádobky drÏáku sítka
(obr. 12).

P¤æPRAVA CAPPUCCINA
Kapuãíno je káva espresso, na kterou se nalije
napûnûné teplé mléko.
1 V následující tabulce si mÛÏete vyhledat

správné mnoÏství mléka. JestliÏe chcete
obdrÏet vynikající v˘sledky, pouÏívejte pouze
ãerstvé, neodstfiedûné mléko s teplotou z
chladniãky. 

2 Do nádoby nalijte mléko. Nádoba musí b˘t
dostateãnû velká, protoÏe objem mléka se asi
tfiikát zvût‰í.

3 Postupujte podle pokynÛ uveden˘ch v bodech
1-9 v kapitole „Pfiíprava kávy espresso“.
NezapomeÀte, Ïe na pfiípravu 2 kapuãín je
tfieba více vody neÏ na vafiení 2 ‰álkÛ
normální kávy, protoÏe je zapotfiebí pára k
napûnûní mléka. Doporuãujeme posunout
pfiepínaã druhu kávy na „MEDIUM“.

4 Nechte kávu kapat do karafy aÏ po rysku
oznaãenou ãíslem 2 nacházející se na stranû
karafy. Potom posuÀte pfiepínaã na „CAPPUC-
CINO“.
Nádobu s mlékem umístûte pod trysku páry (obr.
13) tak, aby se otvor trysky sotva dot˘kal hladiny
mléka a pomal˘m otáãením knoflíku páry proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek nechte páru proudit.

5 Pohybujte nádobou s mlékem nahoru a dolÛ
pod pûnidlem viz obr. 14 (dokud se mléko
dostateãnû nenapûní). NapûÀte mléko aÏ do
vypotfiebování páry v ohfiívaãi, poté otoãte
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knoflíkem páry po smûru hodinov˘ch ruãiãek.

6 Nechte kávu vytéci pfies drÏák se sítkem do
karafy; to trvá zhruba 3 minuty. Poté pfiístroj
vypnûte stisknutím vypínaãe.
Poznámka: NeÏ od‰roubujete zátku nádrÏe
nebo vyháknete drÏák sítka z kávovaru je nutné
nechat vyjít z pfiístroje zbylou páru a tlak tak, Ïe
budete pomalu otáãet knoflíkem páry.

7 Napûnûné mléko nalijte opatrnû na kávu,
mÛÏete si pomoci lÏiãkou, popra‰te ãokolá-
dov˘m prá‰kem a vynikající kapuãíno je hotové.

8 Ihned po pouÏití je nutné vyãistit trysku páry (a
pûnidlo). Zaschlé mléko se hÛfi odstraÀuje.
Pozor: Pfii ãi‰tûní otoãte knoflíkem páry proti
smûru hodinov˘ch ruãiãek.

DÒLEÎITÉ: po kaÏdém pouÏití je nutné napûÀo-
vaã mléka vyãistit po kaÏdém pouÏití. Postupujte
podle následujících pokynÛ:
• NapûÀovaã vy‰roubujete otáãením napûÀo-

vaãe ve smûru hodinov˘ch ruãiãek (obr. 15).
Omyjte jej peãlivû vlaÏnou vodou.

• Zkontrolujte, aby tfii otvory napûÀovaãe
zobrazené na obr. 16 nebyly zane‰ené.
Pokud je to nutné, vyãistûte je pomocí
‰pendlíku.

• Vyãistûte trubiãku v˘vodu, pfiiãemÏ dávejte
pozor abyste se nespálili.

• Za‰roubujte napûÀovaã.

RADY
Pfiíprava dobrého espressa nebo kapuãína není
sloÏitá, je ale tfieba se trochu pocviãit. Následující
rady vám pomohou k dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ pfii pouÏívání va‰eho pfiístroje:
- Pfied nalitím kávy do ‰álkÛ ‰álky nahfiejte.
- PouÏívejte kávu moka, zaruãí vám vynikající

v˘sledky.
- Káva umletá v okamÏiku pfiípravy má nejlep‰í

vÛni. Pokud chcete tuto vÛni zachovat skladuj-
te ãerstvou kávu ve vzduchotûsné nádobû na
chladném místû, tfieba v chladniãce.

âI·TùNÍ A ÚDRÎBA
1.Pfii ãi‰tûní pfiístroje nepouÏívejte fiedidla nebo

prá‰kové ãistící prostfiedky. Staãí vlhk˘ a mûkk˘
hadfiík.

2.DrÏáky sítka, filtry sítka, nádobka odkapávaãe
a nádrÏ na vodu se musí pravidelnû vym˘t a
oãistit.

POZOR: Pfii ãi‰tûní se kávovar nesmí ponofiovat
do vody, jedná se o elektrick˘ spotfiebiã.

âI·TùNÍ DRÎÁKU SÍTKA NA MLETOU KÁVU
Po pfiípravû zhruba 300 káv je nutné vyãistit
drÏák sí tka na mletou kávu následujícím
zpÛsobem:
- Sítko vyjmûte.
- Vyãistûte vnitfiek drÏáku na sítko. DrÏák se v

Ïádném pfiípadû nesmí m˘t v myãce nádobí.
- Kovové sítko peãlivû oãistûte kartáãkem pod

proudem horké vody (obr. 17). Pfiekontrolujte,
aby v‰echny otvory byly ãisté. Pokud tomu tak
není, vyãistûte je jehlou (viz obr.18).

V pfiípadû, Ïe shora popsané ãi‰tûní nebude pra-
videlnû provádûno, záruka na spotfiebiã propadá.

âI·TùNÍ SPRCHOVÉ V¯PUSTI
Po pfiípravû zhruba 300 káv je nutné vyãistit spr-
chovou v˘pust následujícím zpÛsobem:
- Pfiesvûdãte se, zda je kávovar studen˘ a

zástrãka vytaÏená ze zásuvky.
- ·roubovákem od‰roubujte ‰roubek, kter˘m je

upevnûná sprchová v˘pust ohfiívaãe espressa
(obr. 19).

- Vlhk˘m hadfiíkem oãistûte ohfiívaã (obr. 20).
- Sprchovou souãástku oãistûte kartáãkem pod

proudem horké vody. Pfiekontrolujte, aby
v‰echny otvory byly ãisté. Pokud tomu tak není,
vyãistûte je jehlou.

- Sprchovou v˘pust opláchnûte pod tekoucí
vodou za stálého om˘vání.

- Namontujte sprchovou v˘pust do svého uloÏení.
V pfiípadû, Ïe shora popsané ãi‰tûní nebude pra-
videlnû provádûno, záruka na spotfiebiã propadá.

ODVÁPNÙNÍ
Doporuãujeme provádût odvápnûní kávovaru po
pfiípravû zhruba 300 káv. K odvápnûní dopo-
ruãujeme pouÏít k tomu urãené odvápÀovací
pfiípravky pro espresso kávovary, které se dají
koupit v obchodû. Pokud tyto pfiípravky nejsou k
dostání, postupujte podle následujících pokynÛ:
1. Pfied ãi‰tûním kávovaru pfiístroj vypnûte a

vytáhnûte zástrãku ze zásuvky el. proudu.
2. Karafu naplÀte aÏ po okraj vodou.
3. RozpusÈte v ní 1 lÏíci (cca 10/15 gramÛ)

kyseliny citronové (je k dostání v lékárnû nebo
v drogerii).

4. Roztok nalijte do ohfiívaãe. 
5. Znovu za‰roubujte zátku ohfiívaãe a nechte

roztok pÛsobit zhruba 30 minut.
6. Pfiepínaã nastavte na polohu „LIGHT“.
7. VloÏte sítko do drÏáku sítka (bez kávy).
8. Karafu umístûte na odkapávaã.
9. Zástrãku pfiístroje zapojte do zásuvky el. prou-

du.
10.Pfiístroj zapnûte. Po nûkolika minutách zaãne

z pfiístroje vytékat tepl˘ roztok pfies drÏák sítka
do karafy.
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11.Trysku páry vnofite do skleniãky nebo do
‰álku. Otevfiete knoflík páry na nûkolik
sekund, zatímco odvápÀovací roztok protéká
drÏákem sítka. Tímto zpÛsobem se vyãistí
ve‰keré pfiípadné zbytky mléka uvnitfi trubiãky.

12.Zavfiete knoflík páry (odvápÀovací roztok
bude dále téci do karafy).

13.V okamÏiku, kdy v‰echen roztok vytekl do
karafy, pfiístroj vypnûte a nechte jej vychlad-
nout. DrÏák sítka vyháknûte, sítko a karafu
opláchnûte horkou vodou.

14.Pfiístroj musíte dobfie propláchnout, aby se
odstranily zbytky odvápÀovacího roztoku.
Nechte v pfiístroji pfiipravit alespoÀ 2 kávy, ale
bez mleté kávy pouze s vodou.
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Na pfiípravu

2 ESPRESSA

2 KAPUÃÍNA

4 ESPRESSA

4 KAPUÃÍNA

MnoÏství vody v karafû MnoÏství kávy v sítku MnoÏství mléka v karafû

Hladina vody se musí kr˘t s ryskou
znaãky páry vyti‰tûné na karafû. 

Hladina vody se musí kr˘t se spodní hra-
nou kovového pásku.

PouÏijte max. 1 karafu a naplÀte po
rysku 4

PouÏijte max. 2 karafy a naplÀte po
rysku 4
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